Projekt z dnia 3 kwietnia 2019 ľ.

RoZPoRZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z

đnia

..2019 t.

w sprawĺe pľzedsĺęwzięćmogący ch znacząco oddzĺaływaó na śľodowiskol)
Na podstawie aľt. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochľonie środowiska oÍaz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z20I8 t. poz.2081) zarząđzasię, co następuje:

1)
2)
3)

$ 1. Rozporządzerieokreśla:
rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływaó na środowisko;
rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;

pľzypadki,

w

których zmiany dokonywane

przedsięwzięcia, o których mowa w pkt

$ 2. 1. Do

1

w

obiektach są kwalifikowane jako

i 2.

przedsięwzięÓ mogących zawszę zrtacząco ođdziaływaćna środowisko

zaIícza s i ę następuj ące rc dzaj e pľzedsięwzięć :

1)

instalacje do wyľobu substancji przy zastosowaniu pľocesów chemicznych służącedo

wýwarzania:

a)
b)
c)
d)
e)

podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej,
podstawowych pľoduktów lub półproduktów chemii nieorganicznej,

nawozówmineľalnych,
śľodków ochrony roślin oraz produktów biobój czych,

materiałówwybuchowych;

2) instalacje do wýwarzania
z

3)

asto

s

ow ani em pľo ces

podstawowych produktów farmaceutycznych z

ów chemi c zny ch lub

bi

olo

gi czny

ch;

elektľownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w

celu wýwarzanĺa eneľgii elektrycznej lub cieplnej' o mocy cieplnej nie mniejszej niŻ
Niniejsze rozporząďzenie dokonuje w zakľesię swojej regulacji wdrożenia postanowień dyľektywy
Paľlamentu Euľopejskiego i Rady 20lll92ĺ-IB z dĺía13 grudnia 20lI r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez ĺiel<tőre przedsięwzięcia publiczne i prywatnę na środowisko (Dz. Urz. UE L z
28.0L20I2, str. I ze zrn,).

300 MW rozumianej jako ilośó energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w
j

4)

ednostce czasu ptzy ich nominalnym obciązeniu;

elektrownie jądrowe

i

inne reaktory jądrowe, w tym ich likwidacja,

instalacji badawczych służących do wýwarzania

lub

z

wyjątkiem

ptzetwarzania materiałów

rozszczepíalnych lub paliworodnych o mocy nominalnej nie większej niŻ 1 kW przy
ciągłym obciążeniu termicznynl;

5)

instalacje wykorzystujące do wýwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej
mocy nominalnej elektrowni nie mniejsz ej niŻ 100 Mw oraz lokalizowane na obszarach
morskich Rzeczypospolitej polskiej

6)
7)

;

napowietľzne linie elektroeneľgetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż
220 kv , o długościnie mniej sz ej niŻ 1 5 km;

instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne

i

radiolokacyjne,

z

wyłączeniem

radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do
300 000 MHz, w których ľównoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla
pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż:

a)

2000 W, a miejsca dostępne dla ludnościznajdują się w odległościnie większej niż
100 m od śľodkaelektľycznego, W osi głównej

wiązkipromieniowania tej anteny,

b)

5000 W, a miejsca dostępne dla ludnościznajdują się w odległościnie większej niż

c)

l50 m od środkaelektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,
10 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległościnie większej

niż 200 m od środkaelektrycznego, W osi głównej wiązki promieniowania

tej

anteny,

d)

20000w
ptzy cZW równoważną moc pľomieniowaną izotropowo wyzfiacza się dla

pojedynczej anteny także w pľzypadku, gdy na terenie tego samego zakładu
lub obiektu

znajduje

się

rcalizowana

lub

zręa|izowana inna instalacja radiokomunikacyjna,

radionawig acyjna lub radiolokacyjna;

8)

instalacje związane

z

postępowaniem

z

paliwem jądrowym

lub

odpadami

promieniotwórczyni:

a)
b)

do wýwarzania lub wzbogacania paliwa jądľowego'

do przerobu wypalonego paliwa jądrowego lub przetwaĺzania wysokoaktywnych
odpadów promieniot

c)

w őr

czy ch,

do składowania wypalonego paliwa jądľowego'
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đ)wyłącznie do składowania odpadów pľomieniotwórczych,
e) wyłącznie do przechowywania wypalonego paliwa jądrowego lub odpadów
promieniotwórczych, w miejscu innym niz obiekt, w któryrm powstały,
9)

planowaneEoprzez okľes dłuższyniż 10lat;
instalacje do pieľwotnego

i wtóľnego wýopu suľówki

żelaza lub stali surowej, w tym

instalacje do ciągłego odlewania stali;

10) instalacje do pľażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej, z wyjątkiem
rud Żelaza;

11) instalacje do pieľwotnej produkcji metali nieżelaznych

z

rud, koncentratów lub

produktów z odzysku, przy zastosowaniu procesów metalurgicznych, chemicznych
lub
elektrolitycznych;

12)

instalacje do praŻenia i spiekania ruđyżelaza o przeľobie rudy żelazanie mniejsz ym
niz
500 000 ton na rok;

13) instalacje

a)
b)
c)
d)

đoobróbki metali żelaznych:

kuŹnie z młotami o energii większej niŻ 50 kJ na młot o łącznej mocy cieplnej
większej niż 20 Mw,
odlewnie o zdolności produkcyjnej wýopu większej niż2}ton na dobę,
walcownie o zdolności produkcyjnej stali surowej większej niŻ20 ton na godzinę,

do nakładania powłok metalicznych

z

wsadem stali większym níz 2 tony na

godzinę;

14)

instalacje do wtórnego wýopu metali nieŻe|aznych lub ich stopów' w tym oczyszczania,

odlewania lub pľzetwarzania metali

z

odzysku,

o

zdolności produkcyjnej wýopu

większej niŻ 4 tony na dobę w pľzypadku ołowiu lub kadmu oraz większej niz20 ton na
dobę w przypađku pozostałych metali, zwyłączeniem metali szlachetnych;

15)

instalacje do powieľzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych. z zastosowaniem

pľocesów chemicznych

lub

elektľolitycznych,

o

całkowitej objętości wanien

procesowych większej niż 30 m3;

16) koksownie inne niż wymienione w pkt 23;
17) instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności
produkcyjnej większej niż 500 ton na dobę;

18)

instalacje

do wýwarzania masy włóknistej z drewĺa lub innych

włóknistych;

materiałów
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19) instalacje do wýwarzania papieru lub tektury, o zdolnościprodukcyjnej nie mniejszej
niŻ200 ton na dobę;

20)

instalacje do przesyfu:

a)
b)
c)

ropy naftowej,
pľoduktów naftowych,

z

substancji lub mieszanin,

w

substancjach chemicznych

i ich mięszaninach (Dz.IJ. z

rozumieniu ustawy

dnia

25 lutego 2OIl r.

o

2018 Í. poz. I43, 1637 i

2227), niebędących produktami spożywczymi,
_ w tym gazu, o średnicyzewnęftznej nie mniejszej niŻ 800 mm i długości
nie mniejszej

z towarzyszącymi tłoczniami lub stacjami ľedukcyjnymi, przy czym
tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowryane ptzy
niŻ 40

l<ĺrl', wraz

istniejących instalacjach przesyłowych nie stanowią pľzedsięwzięć, mogących znacząio
oddziaływaé na środowisko;

2l)

instalacje do pľzesyłudwutlenku węgla w celu podziemnego składowania o średnicy

zewnętznej nie mniejszej niż 800 mm

i

dfugościnie mniejszej niŻ 40 km' wÍaz Z

towarzyszącymi tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi, przy

czp

tłocznie lub stacje

redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach

przesyłowych

nie

stanowią przedsięwzięÓ mogących znacząco oddziaływać, na

środowisko;

22)

instalacje do magazynowania:

a)
b)
c)

ropy naftowej,
produktów naftowych,
substancji lub mieszanin, w ľozumieniu przepisów ustawy

o

substancjach chemicznych

i ich

z dnia25 lutego 20II

r.

mieszaninach, niebędących produktami

spożywczymi,
_ o łącznej pojemnościnie mniejszej niŻ 200 000 ton;

23) ľafinerie ropy naftowej, zwyjątkiem instalacji do wýwaruaniawyłącznie smarów zropy
naftowej, oľaz instalacje do zgazowania, odgazowania lub upłynniania węgla lub fupku

bitumicznego, w ilościnie mniejszej niŻ 500 ton na dobę;

24) wydobywanie

a)
b)

ze złożalub pľzerób:

Ea^)w ilościwiększej niż 500 000 m3 na dobę,
ropy naftowej i jej naturalnych pochodnych, w ilościwiększej niż 500 ton na dobę,
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c)

ľopy naftowej, jej natuľalnych pochodnych oÍaz gaz;J na obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej

;

25) wydobywanie azbestu lub instalacje do przetwarzania azbestu lub pľoduktów
zawierających azbest:

a)

pľoduktów azbestowo-cementowych

w iloŚci gotowego produktu nie mniejszej niŻ

200 ton na ľok,

b)
c)
26)

materiałów ciernych w ilościgotowego produktu nie mniejszej niŻ 50 ton na rok,
innych produktów zawíerających azbest w ilościnie mniejszej niŻ 200 ton na rok;

instalacje do przerobu kopalin innych niŻ gaz ziemny, ropa naftowa orazjej natuľalne

pochodne zlokalizowane na obszarach kopalni odkľywkowych lub kamieniołomów o
powierzchni nie mniej szej niz 25 ha;

27)

wydobywanie kopalin ze złożametođą:

a)
b)
2

8)

ođkrywkowąna powierzchni obszaru góľniczego nie mniejszej niŻ25ha,
podziemną o wydobyciu kopaliny nie mniejszym niz l00 000 m3 na rok;

poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie rud pierwiastków promieniotwórczych;

29) linie kolejowe wchodzące w skład transeuropejskiego systemu kolei, w rozumieniu
ustawy z dnia 28 maľca 2003 r. o tľansporcie kolejowym (Dz.IJ. z 2017 r. poz. 2It7 i
2361, z 2018 r. poz. 650,927 , 1338, T629 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 125);

30)
31)
32)

lotniska o podstawowej długościdľogi startowej nie mniejszej niż 2100 m;
autostrady i drogi ekspľesowe;

dľogi inne niż wynienione w pkt 31, o nie mniej niŻ czteręch pasach ruchu i długości

nie mniejszej niz 10 km w jednym odcinku oraz zmiaĺa pľzebiegu lub rozbudowa
istniejącej drogi o dwóch pasach ruchu do co najmniej czterechpasów ruchu na długości
nie mniejszej niŻ 10 km w jednym odcinku;

33) porty lub śródlądowe dľogi wodne pozwalające na żeglugę statków, w rozumieniu
ustawy z đnia21 grudnia 2000 r. o Żeg|udze śróđlądowej(Dz. U. z 2017 t' poz. 2128, z
2018 ľ. poz.1694 orazz20I9 r.poz.I25), o nośnoŚci większej niż 1 350 ton;

34)

poľty lub przystanie morskie, w rozumieniu ustawy

przystaniach morskich (Dz. U.

służącado załadunku

i

z

z

đnia20 gľudnia 1996 r. o poľtach

i

2017 r. poz. 1933), w tym infrastruktura poľtowa

rozładunku, połączona z lądem lub położonapoza linią

brzegową, przeznaczone do obsługi statków moľskich, w rozumięniu ustawy z dnia 18

września2001 r.

-

Kodeks moľski (Dz. U.

z 20|8 r. poz.

większej niż 1 350 ton,z wyłączeniem przystani dla promów;

2175

i

IL37), o nośności
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35)

zapory lub inne urządzenia pľzęznaczone do zatrzymywania

i

stałego retencjonowania

(gľomadzenia) nie mniej niż 10 mln m3 nowej lub dodatkowej masy wody;

3ó) budowle piętrzące wodę o wysokości piętrzenia nie mniejszej niż 5 m;
37) utządzenia lub zespoły urządzeÍĺumożliwiające pobóľ wód podziemnych lub

sztuczne

poboru wody nie mniejszej niż Il00
systemy zasílania wód podziemnych' o zđolności
m3 na godzinę;

38)

utządzenia do przerzutu wody w celu zwiększenia zasobów wodnych innych cieków

naturalnych, kanałów, jezior oraz innych zbiorników wodnych,

w

ilościachnie

mniejszych niż 100 mln m3 na rok;

39) urządzenia do przesyłu wody, jeżeli Średni ptzepływ z wielolecia w zlewni, z ktorej
woda jest pobieľana' wynosi nie mniej niŻ 2 mlđm3 na rok oraz ilośó przesyłanej wody
jest większaniŻ 50Á tego pľzepływu;

40)

równoważnych mieszkańców, w rozumieniu aľt. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy

- Prawo wodne (Dz. U. z

2017 r.

4I)

niż 150

000

dnia 20

lipca

instalacje do oczyszczania ścieków ptzewidziarlej do obsługi nie mniej
2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r . poz. 125);

instalacje do przetwarzania, w ľozumieniu art. 3 ust. I pkt 2I ustawy

2012

r. o

odpadach (Dz.

z

U. z

r.

2OI8

poz. g92,

z

dnia 14 gľudnia

z pőźn. zm.z)),

odpadów

niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oľaz miejsca retencji
powierzchniowej odpadów niebezpiec znych;

42) stacje demontażu w ľozumieniu ustawy

z

dnia 20 stycznia 2OO5 ľ. o recyklingu

i A79);
43) miejsca przetwarzania pojazdów inne niz wymienione w pkt 42 otaz
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. IJ. z 2018 r. poz. 57s

miejsca

przetw atzania statków wycofanych z eksploatacji;

44) stľzępiarki złomu;
45)

zal<łađyprzetwaľzania:

a)

w rozumieniu aľt. 4pkt22 ustawy zdnia 11 września2015 r. o zuŻýym sprzęcie
elektrycznyľr i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466, 1479 oÍaz z 2019 r.
poz. l25), w któľych następuje demontaż obejmujący usunięcie ze zlŻýego spľzętu
niebezpiec zny

b)

ch

substancj i, mi eszanin

i

czę ściskładowych,

zuŻýych baterii lub zuż4Ąych akumulatoľów przetwarzanych w sposób, o któr;rm
mowa w art. 63 ust. I pkt}lub ust. 2 ustawy

2) Zmiaĺy tekstu
1564 i1592

z dnia}4kwietnia}O)9

jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz.

orazz20l9 r.poz.60.

U. z2Ol8

ľ. o bateriach

ľ. poz. 1000,

l47g,1544,

-7i akumulatorach (Dz. U. z 2019
zużýy ch b aterii i akumul

46) instalacje do

ato ró

Í. poz.521),pľowadzące przetwarzanie i recykling

w stanowi ących

o

przetwarzania, w ľozumieniu aľt. 3 ust.

dp

ady ni eb ezpieczĺe;

I pkt21ustawy z

dnia 14 grudnia

20|2 r. o odpadach, odpadów innych niŻ niebezpieczne przy zastosowaniu procesów
teľmicznego przekształcania odpadów, krakingu odpadów, fizykochemicznej obróbki

w rozumieniu ustawy z dnia t4
o wydajności nie mniejszej niż 100 ton dzieĺlnie, z

odpadów (proces D9 unieszkodliwiania odpadów
grudnia 2012

r. o

odpadach)

wyłączeniem instalacji spalających odpady będące biomasą w rozumieniu przepisów o
standardach emisyjnych z instalacji;

47) instalacje

do przetwarzania, w rozumieniu aľt. 3 ust.

I pkt 2l ustawy z dnia

14 grudnia

2012 r. o odpadach, odpadów, w tym składowiska odpadów, inne niz wynienione w pkt

41

i

46, mogące przyjmowaó odpady w ilościnie mniejszej niż 10 ton na dobę lub o

całkowitej pojemnościnie mniejszej niż 25 000 ton;

48) obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywc zych kategoľii A;
49) obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, mogące przyjmowai odpady w
ilościnie mniejszej niŻ 10 ton na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż
25 000 ton;

50) podziemne

51)

składowanie odpadów niebezpiecznych;

chów lub hodowla:

a)
b)

noľek w liczbie nie mniejszej niŻ25 duŻych jednostek przeliczeniowych (DJP),
zwierząt innych niż wymienione w lit. a w liczbie nie mniejszejniż 210 DJP,

przy czym za Liczbę DJP przyjmuje się maksymalną moŻliwą obsadę iĺwentarza;
współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są okĺeślonew załącznlku do
rozporządzenia;

52) podziemne składowanie dwutlenku węgla;

53)

instalacje do wychwýywania dwutlenku węgla w celu podziemnego składowania:

a)
b)

zę zrea|izowanych przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1-52,

z instalacji niewymienionych w lit. a, któľych toczna wydajnośó wychwýywania
dwutlenku węgla wynosi nie mniej niż 1,5 Mt.

2. Do pľzedsięwzięi mogących zawszę zĺacząco oddziaływaó

na środowisko zalicza się

tőwnieŻ przeđsięwzięciapolegające na ľozbudowie, przebudowie lub montażu przedsięwzięi

realizowanych lub zrealizow anych wymienionych w:

1)

ust. 1, jeże|i ta rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi okĺeślonew ust. 1, o ile

progi te zostały określone;

2)

$ 3 ust. I, jeżeli ta rozbudowa, przebuđowalub montaż spowoduje osiągnięcie progów

okľeślonychw ust. 1, o ileprogi te zostały okľeślone;

3)

$ 3 ust. 1inieosiągającychpľogów,

októrychmowaw $ 3 ust.

1,

oileprogi tezostały

okľeślone,jeŻelí ta ľozbudowa, przebudowa lub montaż spowoduje osiągnięcie progów
okľeślonychw ust.

1

$ 3. 1. Do przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco odđziaływaina śľodowisko
zalicza się następuj ące rodzaje przedsięwzięć

1)

instalacje

do wýwarzania

:

produktów ptzez mieszanie, emulgowanie lub

konfekcj onowanie chemi cznych półproduktów lub produktów podstawowych;

2)

instalacje ďo zgazowania, odgazowania lub upłynniania węgla lub łupku bitumicznego,
inne niż wyrnienione w $ 2 ust. 1 pkt 16 i 23, lub instalacje do wýwarzania smarcw z
ropy naftowej;

3)
4)

instalacje do brykietowania węgla kamiennego lub brunatnego;

elektľownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w
celu wýwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, inne niż wynrienione w $ 2 ust. 1 pkt
3, o mocy cieplnej rozumianej jako ilośćenergii wprowadzonej w paliwie do instalacji

w jednostce czasu przy icb nominalnym obciążeniu, nie mniejszej niz 25 MW, a ptzy
stosowaniu paliwa stałego - nie mniejszej niŻ 10 MW; przy

czwprzęz paliwo rozumie

się paliwo w rozumieniu przepisów o standaľdach emisyjnych z instalacji;

5)
6)

elektľownie wodne;

instalacje wykoľzystujące do wýwarzania energii elektľycznej energię wiatru inne niż
wyľrrienione w $ 2 ust. 1 pkt 5:

a)

lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w
art. ó ust. 1 pkt

l-5,

8

i

9 ustawy zdnía 16

kwietnia}}} ľ. o ochľonie przyrody

(Dz. U. z20l8 r. poz. 1614,2244 L2340), zwyłączeniem instalacjiprzeznaczonych
wyłączníedo zasilania znaków drogowych i kolejowych, vrządzeh sterujących lub
monitorujących ruch drogowy lub kolejowy, zĺakow nawigacyjnych, urządzen
oświetleniowych' billboardów i tablic reklamowych,

b)
7)

o całkowitej wysokości nie niższej niz 30 m;

napowietľzne linie elektľoeneľgetyczne, o napięciu znamionowym nie mniejszym niż
l l0 kV, inne niż wymienione w $ 2 ust. 1 pkt 6;
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8)

instalacje radiokomunikacyjne, ľadionawigacyjne i radiolokacyjne, inne niż wymienione

w $ 2 ust. l pkt 7, z wyłączeniem radiolinii, emiĘące pola elektromagnetyczĺe o
częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w któľych równoważna moc
promieniowanaízotropowo wyznaczonadla pojedynczej aĺteny wynosi nie mniej niż:

a)

15

w,

a

miejsca dostępne dla ludnościznajdują się w ođległości
nie większej niz 5

m od śľodkaelektrycznego' w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

b)

100 W, a miejsca dostępne dla ludnościznajđująsię w odległoŚci nie większej niz
20 m od środkaelektrycznego, W osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

c)

500

w,

a miejsca dostępne dla ludnoŚci znajdują się w odległościnie większej niż

40 m od śľodkaelektrycznego, W osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

d)

1000 W, a miejsca dostępne dla ludnoŚci znajdują się w odległościnie większej niz
70 m od śľodkaelektrycznego, W osi głównej wiązki promieniowania tej anteny,

e)

2000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległościnie większej niz
150 m

i nie mniejszej niŻ 100 m od środkaelektrycznego,

W osi głównej wiązki

promieniowania tej anteny,

Đ

5000 w, a miejsca dostępne dla ludnościznajdują się w odległościnie większej niŻ

200 m

i nie mniejszej niz

150 m od środkaelektrycznego, W osi głównej wiązki

promieniowania tej anteny,

g)

10 000

W'

a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległościnie większej

niż 300 m i nie mniejszej niż200 m od śľodkaelektrycznego' w osi głównej wiązki
promieniowania tej anteny

przy cZW równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej
anteny takŻe w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się

realizowana|ub zrealizowaÍLa inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub
radiolokacyjna;

9)

instalacje do przetwaruania lub pľzechowywania odpadów promieniotwórczych, inne niż
wyn'lienione w $ 2 ust. 1 pkt 8 lit. b oraz e;

10)

instalacje do pľażenia i spiekania rudżęIaza inne niż wymienione w $ 2 ust. 1 pkt 12;

11) instalacje do obľóbki metali Żelaznych: kl;lźnie, odlewnie, walcownie, ciągamie i
instalacje do nakładania powłok metalicznych, inne niż wymienione w $ 2 ust. 1 pkt 13;

12)

instalacje do wtórnego wýopu metali nieŻelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania,

odlewania lub przetwarzaniametali z odzysku, inne niż wymienione w $ 2 ust.

1

pkt

14;
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13)

instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem
pľocesów chemicznych lub elektľolityczĺyc}l,inne niż wymienione w $ 2 ust.

1

pkt

15;

14) instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z
zastosowaniem rozpuszczalnikow organicznych,

z

wyłączeniem zmian tych instalacji

polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urząđzen
o

15)

dzysku

r

o

zpuszczalni ków

;

instalacje do produkcji klinkieru cementowego inne niż wynienione w $ 2 ust. 1 pkt 17
oraz instalacje do produkcji cementu lub wapna;

16)

instalacje do produkcji lub montowania pojazdów, sprzętu mechanicznego lub pľođukcji

silników, przy czym za sptzęt mechaniczny uznaje się urządzenia inne niŻ pojazdy
w1posa:Żone w silnik;

17) instalacje

do budowy lub naprawy statków powietrznych;

18)

instalacje do produkcji sprzętu kolejowego;

19)

instalacje do wytłaczania eksplozyjnego;

20)

instalacje do produkcji mas bitumícznych;

2l)

instalacje do wýapiania substancji mineľalnych;

22)

instalacje do produkcji włókien mineralnych;

23) instalacje do prođukcjiwyrobów ceramicznych Za pomocą wypalania, o zdolności
pľodukcyjnej nie mniejszej niŻ 50 ton na rok;

24)

instalacje do produkcji szkŁa, w tym włókna szklanego;

25) instalacje do czyszczenia, odtłuszczania lub pľocesów wykończalniczych włókien lub
materiałów włókiennic zy ch;

26)

instalacje do garbowania lub uszlachetniania skór;

27)

instalacje do wýwaľzania papieru lub tektury, inne niż wymienione w $ 2 ust. 1 pkt 19;

28)

instalacje do przetwarzania celulozy;

29)

instalacje do wýwarzania pľoduktów na bazie elastomerów;

30)

instalacje do przesyłu:

a)
b)
c)

ropy naftowej,
produktów naftowych,
substancji lub mieszanin, w ľozumieniu pľzepisów ustawy

o

substancjach chemicznych

i ich

spożywczymi,

- inne niż wynienione w

$ 2 ust. 1 pkt 20;

z

dnía 25 lutego 201I r.

mieszaninach, niebędących produktami

- l1-

31) instalacje

do przesyłu gazu inne niz wymienione w $ 2 ust. 1 pkt20 oraztowarzyszące

im tłocznie lub stacje ľedukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym

niŻ 0,5 MPa

i

czp tłocznie lub stacje ľedukcyjne
lub przebudowywane przy istniejących instalacjach

przyłączy do budynkőw; przy

budowane, montowane

pľzesyłowych nie stanowią przedsięwzięó mogących Znacząco oddziaływać na
środowisko;

32) instalacje

do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody,

z wyłączeĺiem osiedlowych sieci

ciepłownic zych i przyłączy do budynków;

33)

instalacje do wychwýywania dwutlenku węgla w celu podziemnego składowania, inne

niż wymienione w $ 2 ust.

34)

1

pkt 53;

instalacje do dystrybucji:

a)
b)
c)

ropy naftowej,
pľoduktów naftowych,
substancji lub mieszanin, w rozumieniu pľzepisów ustawy

o

substancjach chemicznych

i ich

z dnia 25 lutego 20L1

r.

mieszaninach, niebędących pľoduktami

spożywczymi,

3

5)

-

zwyłączeniem stacji paliw gazupłyĺlrlego lub spľężonego;

instalacj e do podziemrLego magazynowania:

a)
b)
c)

ľopy naftowej,
produktów naftowych,
substancji lub mieszanin, w ľozumieniu przepisów ustawy

o

substancjach chemicznych

i ich

z dnia 25 lutego 20Il

r.

mieszaninach, niebędących pľoduktami

spożywczymi,

d)
e)
-

gazőw łatwopalnych,

kopalnych suľowców energetycznych,

,

inne niz wynrienione w $ 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania

paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbioľników na gaz
płyrĺny o łącznej pojemności nie większej niz 20 m3 oruz zbiomików na olej o łącznej
pojemnościnie większej niŻ3 m3;
3

ó)

37)

podziemne bezzbiornik ow e magazynowanie substancji
instalacje do naziemnego magazynowania:

a)
b)

ropy naftowej,
pľoduktów naftowych,

;

-12-

c)

substancji lub mieszanin, w rozumieniu pľzepisów ustawy

o

substancjach chemicznych

i ich

z

đnia25 lutego

201l

r.

mieszaninach, niebędących produktami

spożywczymi,

d)
e)

gazőw łatwopalnych,

kopalnych suľowców energetycznych,

_ inne niż wymienione w $ 2 ust.

l

,

pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania

paliw wykoľzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbioľników na gaz
płynny o łącznej pojemności nie większej niŻ 10 m3 oraz zbiomików na olej o łącznej
pojemności nie większej niŻ 3

-',

a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do

magazynowania stałych surowców ener getycznych;

38)

instalacje do przetwarzania produktów zawieľających azbest inne niz wymienione w $ 2
ust. 1 pkt 25;

39)

instalacje do przeľobu kopalin inne niż wymienione w $ 2 ust.

1

pkt 26;

40) wydobywanie kopalin ze złoŻa metodą odkrywkową inne niż wymienione w $ 2 ust.
pkt27 lit.

a)

1

a:

bez względu na powieľzchnię obszaru górniczego:
jeże|i đotyczytorfu lub kĺedy jeziornej,

na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, a jeŻe|i została
sporząđzonamapa zagroŻenia powodziowego' na obszarach' o których mowa
w art. 169 ust. 2pkt2 i 3 ustawy z dnĺa 20 lipca 2017 r.

- Pľawo wodne,

na teľenie gruntów leśnychlub w odległościnie większej niŻ 100 m od nich,

na obszarach objętych foľmami ochľony przytody, o których mowa w art. 6 ust.
1

pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w

otulinach foľm ochrony przyľody, o któľych mowa w aľt. 6 ust. 1 pkt 1_3 tej
ustawy,

w odległościnie większej niż 250 m od teľenów, o których mowa w art. 113
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 200l r. _ Prawo ochľony środowiska
(Dz. U. z 2Ol8 r. poz. 799, z pőŹn. r^.')),
jeŻeli đziałalność,
będzie pľowadzon a z użyciem materiałów wybuchowych,

3)

Zmiany telĺstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.

t592, 1648 i 1722.

U. z2Ol8 r.poz. 1356,l564,

159o,

-

t3

-

jeże|i w odległościnie większej niz 0,5

km od miejsca

planowanego

wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar gőrníczy
ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkľywkową,

b) z obszaru góľniczego o powierzchni

większ ej niż 2 ha lub o wydobyciu większym

niŻ20 000 m3 na ľok, inne niż wymienione w lit. a;

4|)

wydobywanie kopalin zę złoŻa:

a)
b)

metodą podziemną inne niż wymienione

w $ 2 ust. I pkt 2l lit. b lub

otworów wiertniczych inne niż wymienione w $ 2 ust.

l

metodą

pkt24,

na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej inne niż wynlienione

w

$ 2 ust.

1

pkt 24hlb ze śródlądowych wód powierzchniowych;

42) wydobywanie kruszyw
powierzchniowych oraz
wymienione w pkt 40

i

z

w celach

gospodarczych

ze

śródlądowych wód

obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż

41;

43) wiercenia wykonywane w celu:

a)
b)

składowania odpadów promieniotwóľczych,

zaopatrzenia

w wodę, z wyłączeniem wykonywania ujęó wód podziemnych

o

głębokościmniejszej niż 100 m;

44) poszukiwanie lub rozpoznawaĺie złóz kopalin:

a)
b)
c)

na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej,

pľowadzone metodą podziemną,

wykonywane metodą otworów wiertĺíczych o głębokościwiększej

ĺĺż1000

m:

w strefach ochĺony ujęć wody,
na obszarach ochľonnych zbiorników wód śródlądowych,
na obszarach objętych foľmami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.
1

pkt 1_3

i

5 ustawy

z dnía 16 kwietnia

2004 r. o ochĺonie przyrody, lub w

otulinach form ochľony przyroőy, o których mowa w aľt. 6 ust. 1 pkt 1_3 tej
ustawy,
jeŻeli dotyczy złőżgazu łupkowego,

d)

wykonywane metodą otworów wiertniczych o głębokościwiększej niŻ 5000 m w
przypadkach innych niż wymienione w lit. c;

45) poszukiwanie lub tozpoznawanie kompleksów podziemnego składowania dwutlenku
węgla:

a)

na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
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b)
c)

wykonywane metodą otworów wieľtniczych o głębokościwiększej niŻ 100 m,
połączone z pĹ|otażowym podziemnym zatłaczaniem dwutlenku węgla;

46) pozyskiwanie gruntu
Rzeczypospolitej Polskiej

na skutek

tľwałegoodkładu na obszarach moľskich

;

47) instalacje do produkcji paliw z produktów roślinnych, z wyŁączeniem instalacji do
wýwatzania biogazu rolniczego w ľozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych źródłach eneľgii (Dz. U. z 20|8 r. poz. 2389, z pőżĺ.,^.a)7, o

MW lub wýwaruających
ilośćbiogazu ľolniczego wykorzystywanego do innych celów niz

zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niŻ 0,5
ekwiwalentną

pľodukcja energii elektľycznej ;

48) stocznie produkcyjne lub ľemontowe;
49) obszary narciaľskie związaĺe z budową kolei linowych lub tras narciarskich'

na

obszarach objętych formami ochľony ptzyrody, o których mowa w aľt. 6 ust. 1 pkt l_5,

8

i 9 ustawy z dĺia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody lub w otulinach foľm

ochľony przyĺody, o których mowa w aľt. 6 ust.

l

pkt 1_3 tej ustawy' o powierzchni nie

mniejszej niż:

a)
b)

5 ha,

2,5 ha planowane do realizaĄi w odległościmniejszej niŻ 500 m od istniejących
obszaľów narciaľskich,

_ przy czym ptzez obszar narciaľski rozumie się teren zajęty lub przekształ'cony na
potrzeby realizacji i funkcjonowania tras zjazdowych, kolei linowych oraz infľastruktury

im towarzyszącej;

50) obszary naľciarskie związane z budową kolei linowych lub tras naľciarskich,

na

obszarach innych niŻ wymienione w pkt 49, o powieľzchni nie mniejszej niz;

a)
b)

10 ha,

5 ha planowane do rea|izacji w odległościmniejsz ej niŻ 500 m od istniejących
obszaľów narciarskich,

_ przy cZW pÍZez obszar narciaľski ľozumie się teren zajęty lub przeksztaŁcony ĺa
potľzeby realizacji i funkcjonowania tras zjazdowych, kolei linowych orazinfrastruktuľy
im towarzyszącej;

51)
a)

tory bobslejowe, skocznie naľciarskie wľaz ztowarzyszącąiminfrastrukturą;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz' U. z2019 r. poz.42 i 60
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52) ośrodki wypoczynkowe lub hotele, zloka|izowane poza teľenami mieszkaniowymi,
terenami przemysłowymi, innymi terenami zabudowanyni i zurbanizowanyni teľenami

niezabudowanymi,

w

rozumieniu przepisów rozpotządzenia Ministra Rozwoju

i Budownictwa z dnía29 marca 2001 ľ. w sprawie ewidencji gruntów i
budynków (Dz. U. z 20t6 r. poz. lO34, z pőźn. ,^.')), wtaz z towaruyszącą im
Regionalnego

infĺastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

a)

0,5 ha na obszarach objętych foľmami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6

ust. 1 pkt 1_5, 8 i 9 ustawy z dnia 1ó kwietnia 2004 r. o ochľonie przyrody,lub w

otulinach foľm ochĺony przyrody, o któľych mowa w aľt. ó ust. 1 pkt 1_3 tej
ustawy,

b) Zhaĺaobszarach innych niż wymienione
- przy czw ptzez powierzchnię zabudowy

w lit. a

rozumie się powierzchnię terenu zajętą

przez obiekty budowlane otazpozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia,
w tym tymczasowo, w celu realizacji przedsięwzięcia;

53)

stałe pola kempingowe lub kaľawaningowe:

a)

na obszarach objętych foľmami ochrony przyrody, o których mowa w aľt. 6 ust.

1

pkt 1_5, 8 i 9 ustawy zdnía 16 kwietnia 2004r. o ochľonie przyrody,

b)

o powieľzchni zagospodarowania nie mniejszej niŻ 0,5 ha na obszarach innych niż

wymienione w lit.

a;

54) zabudowa przemysłowa,
magazynowa, wtaz

z

w tym

zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub

towarzyszącą jej infrastruktuľą,

o powięrzchni zabudowy

nie

mniejszej niż:

a)

0,5 ha na obszarach objętych foľmami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6

ust. 1 pkt 1_5, 8 i 9 ustawy

z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrođy,lubw

otulinach form ochĺony pľzyrody, o któľych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1_3 tej
ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niż wyrnienione
- ptzy czym przez powierzchnię zabudowy

w lit. a,

rozumie się powierzchnię teľenu zajętą

przez obiekty budowlane oraz pozostałąpowierzchnię przezÍLaczoną do przekształcenia,
w tym tymczasowo, w celu realizacji przedsięwzięcia;
5

5)

')

zabudowa mieszkanio

w

a wraz z tow arzyszącą jej infĺastruktuľą:

zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 1990.
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a)

objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
albo
miejscowego planu odbudowy' o powieľzchni zabudowy nie mniejszej
niż:

2hana obszarach objętych formami ochľony przyrođy,októrych mowa w art.
6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2OO4r. o ochĺonie
przyrody,
lub w otulinach form ochľony pľzyrody, o których mowa w art.
6 ust. 1 pkt 1_3
tej ustawy,

b)

4hana obszarach innych niż wymienione w tiľet pierwsze,
nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodaľowania przestrzenrlego
albo
miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie
mniejszej niż:
0'5 ha na obszarach objętych foľmami ochrony przyrody, o których
mowa w
art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietni a ZO04
r. o ochronie

przytody,lub w otulinach form ochľony pľzyrody' o których
mowa w art. ó ust.
I pkt 1_3 tej ustawy,

2bana obszarach innych niż wymienione w tiret pieľwsze'
_ przy czw pÍzez powieľzchnię
zabudowy ľozumie się powierzchnię

teľen u

zajętą

przez obiekty budowlane oraz pozostałą powieľzchnię przeznaczoną
56)

przekształcenia, w tym tymczasowo' w celu r ealizacji
pr zedsięw zięcia;
centra handlowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą
o powieľzchni

użýkowej nie

mniejszej niż:

a)

do

0,5 ha na obszaľach objętych formami ochrony przyľody,
o których mowa w aľt. ó
ust' 1 pkt 1_5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochľonie
pľzyľody, lub w

otulinach foľm ochľony przyrod.y, o których mowa w
aľt. ó ust.

l

pkt 1_3

tej

ustawy,

b)

2hanaobszaľach innych niż wymienione w lit. a,
_ przy czw przez powieľzchnię
użýkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i
powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne
i podziemne mierzone po
obrysi e zew nętrznym r zutu p oziom ę go

obi

ektu budowl anego

;

57) zabudowa usługowa inna niż wymieniona w pkt 56, w szczególności
szpitale, placówki
edukacyjne, kina' teaĘ, obiekty sportowe, wraz Ztowarzyszącą
jej infľastruktuľą:

a)

objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo
miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy
nie mniejszej niŻ:

2hana obszarach objętych formami ochľony przyrody,o
których mowa w art.
ó ust' 1 pkt 1_5, 8 i 9 ustawy zdnia 16 kwietnia
2OO4r.o ochľonie przyĺođy,
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lub w otulinach foľm ochrony przyľody, o któľych mowa w aľt. 6 ust. 1 pkt 1-3
tej ustawy,

hana obszarach innych niz wyrnięnione w tiret pierwsze,

b)

nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenrlego albo
miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
0,5 ha na obszarach objętych foľmami ochrony przyrody, o których mowa w
art. 6 ust. 1

pkt 1_5, 8

i

9 ustawy

z

dnia 16 kwietnia 2004 ľ. o ochľonie

przyrody,lub w otulinach form ochrony pľzyrody, o których mowa w aľt. ó ust.
I pkt 1-3 tej ustawy,

2hana obszarach innych niż wynienione w tiret pierwsze'
_ pÍZy czp przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię teľenu zajętą

przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię ptzeznaczoną

do

przekształcenia, w tym tymczasowo' w celu realízacji przedsięwzięcia;

58)

garaŻe, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów, w tym na potrzeby planowanych,

ľealizowanych lub ztealizowanvch pľzedsięwzięć, o których mowa w pkt 52,54_57

i

59,

wraz ztowarzyszącą im infrastrukturą, o powieľzchni użýkowej nie mniejszej niz:

a)

0,2ha na obszarach objętych formami ochľony przyody, o których mowa w aľt. 6
ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy

z dnia

1ó kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,lub w

otulinach form ochrony przyľody, o których mowa w art. 6 ust.

l

pkt 1_3

tej

ustawy,

b)

0,5 ha na obszaľach innych niż wynienione w lit. a,

_ przy czym przez powierzchnię użýkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i

powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po
obrysie zewnęttznym rzutu poziomego obiektu budowlanego;

59) parki rozľywki rozumiane jako obiekty ptzeznaczone do pľowadzenia działalności
gospodaľczej związanej z rozrywką lub rekreacją, pola golfowe, stadiony i tory
wyścigowe w rozumieniu ustawy

z dnía l8 stycznia 2001

r. o wyścigach konnych (Dz.

U. z 2017 r. poz. I94, z pőżn. zm.), wraz z towarzyszącą im infĺastrukfurą, inrĺe niŻ
wyĺrienione w pkt 57;

60) linie kolejowe i

urządzenia do przeładunku

w transporcie inteľmodalnym, inne niż

wymienione w $ 2 ust. I pkt29, oraz mosty, wiadukty lub tunele liniowe w ciągu dľóg

kolejowych, a ponadto bocznice
uŻýecznej powyzej 1km;

z co

najmniej jednym torem kolejowym o dŁugości

-

l8

-

61) lotniska inne niz wymienione w $ 2 ust. 1 pkt 30 lub lądowiska, z

wyłączenierrl

lądowisk przezÍLaczonych wyłącznie dla śmigłowcówratunkowych;

62) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długościprzedsięwzięcia powyżej l km inne
niż wymienione w $ 2 ust. 1 pkt 3L i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o
nawierzchni twardej,

z

wyłączeniem pľzebudowy drőg oraz obiektów mostowych,

służących do obsługi stacji elektroenergetycznych

i

zlokalizowanych poza obszarumí

objętymi formami ochrony przytody, o których mowa w aľt. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8

i

9

ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrođy;

63) linie

tramwajowe, koleje linowe o przeznaczeniu innym niż wymieniony w pkt 49 i 50,

kolej podziemna, w tym metro lub linie szczegolnego chaľakterv, wtaz z towatzyszącą
im infrastrukturą, używane głównie do pľzewozu pasażerów;

64) porty lub śródlądowe drogi wodne, inne niż wynrienione w

$ 2 ust. 1 pkt 33;

65) przystanieśródlądowe:

a)

đlanię mniej niż I0 statków, w tym statków używanych wyłącznie do uprawiania
sportu lub ľekĺeacji, o których mowa

w ustawie z dĺia 2I grudnia 2000 ľ. o

Żeg|udze śródlądowej,

b)

wykorzysĘące linię brzegowąna długościwiększej niz20 m;

66) porty lub pľzystanie morskie, inne niz wymienione w
67)

$ 2 ust. 1 pkt 34;

budowle przeciwpowodziowe, z
przeciwpowodziowych polegającej

wyłączeniem przebudowy wałów
na doszczelnieniu koľpusu wałów i ich podłoża,w

celu ograniczenia możliwościich rozmycia

i

przerwania w czasie przechodzenia wód

powodziowych, a także regulacja wód;

68) kanalizacja wód ľozumiana jako zagospodarowanie wód umożliwiające ich
wykoľzystanie do celów żeglugowych;

69) budowle piętrzące wodę iĺlne nizwymienione w

a)

$ 2 ust. 1 pkt 35

i 36:

na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w aľt. ó ust.

1

pkt 1_5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochľonie pľzyrody, lub w
otulinach foľm ochľony przyľody, o których mowa w aľt. 6 ust. l pkt 1_3 tej
ustawy, z wyłączeniem budowli piętrzących wodę na wysokośimniejszą niż l m

realizowanych na podstawie planu ochľony, planu zadan ochľonnych |ub zadaÍl
ochľonnych ustanowionych dla danej formy ochľony przyrody,

b)

jeŻeli piętľzenie dotyczy cieków naturalnych' na których nie istnieją budowle
piętrzące wodę,
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c)

jeŻeli w promieniu mniejszym niŻ 5 km na tym samym cieku lub cieku

z

nim

połączonym znajduje się inna budowla piętrzącawodę,

d)

na wysokośó nie mniejszą

ĺiz I m;

10)

kanały w rozumieniu aľt. 16 pkt 21 ustawy

7I)

rurociągi wodociągowe magistľalnę do przesyłania wody otaz pÍzęwody wodociągowe

z đnia20lipca

2017 r. _ Prawo wodne;

magistralne dopľowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych

rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową;

72) pľzedsięwzięcia ochĺony brzegőw moľskich oraz zabezpieczające przed wpływami
moÍZą a także inne przedsięwzięcia powodujące zmianę stľefy brzegowej, w tym wały,
mola, piľsy, zwyłączeniem ich konseľwacji lub odbudowy;

73)

urządzenia lub zespoły urządzen umożliwiające pobóľ wód podziemnych lub sztuczne

systemy zas1lania wód podziemnych, inne niż wymieniono

w $ 2 ust. 1 pkt 37,

o

zdolności poboru wody nie mniejsz ej niż 10 m3 na godzinę;

74) urządzenia lub zespoły vządzen umożliwiające pobór wód podziemnych z tej

samej

warstwy wodonośnej, o zdolnoŚci poboru wody nie mniejszej niŻ 1 m3 na godzinę, inne

niż wyrnienione w pkt 73, jeżeli w odległościmniejszej niż 500 m znajduje się inne
urządzenie lub zespół urządzen umożliwiające pobór wód podziemnych o zdolności

z wyłączeniem zwykłego korzys

poboru wody nie mniejsz ej niż 1 m3 na godzinę,

tania z

wód;

75) utządzenia do przerzutu wody w celu zwiększania zasobów wodnych innych cieków
naturalnych, kanałów, jezior oraz innych zbioľników wođnych,inne niż wymienione w
$ 2 ust. 1 pkt 38;
7

6)

77)

grzebowiska zwłok zwierzęcych;
tory wyścigowe lub próbne dla pojazdów mechanicznych;

78) stanowiska testowania silników, tuľbin lub reaktorów;
19) instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w $ 2 ust. 1 pkt

40,

przewldziane do obsfugi nie mniej níŻ400 ľównoważnych mieszkańców w ľozumieniu
aľt. 86 ustawy

z dnia}DlipcaŻ}I7

r. _ Prawo wodne;

80) instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie
powodują wprowadzania do wód lub urządzeí ścieków zawierających substancje
szczególnie szkodliwe dla śľodowiskawodnego określone w rozporządzeniu Ministra
Śľodowiska wydanym na podstawie aľt. 99 ust.
Pľawo wodne;

l

pkt

1 ustawy

z đnia}Olipca}Ol7

r.

-
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81) sieci kanalizacyjĺe o całkowitej dfugości przedsięwzięcia nie mniejszej niż I km, z
wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarue kolejowym oraz przyłączy do
budynków;

82) instalacje związane z ptzetwarzanięm odpadów, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt

21

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, inne niż wymienione w $ 2 ust. 1 pkt 41_

z

do wýwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych fuőďłach energii, o
zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających
ekwiwalentną ilośćbíogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niz
47,

wyłączeníem instalacji

pľodukcja energii elektľycznej , a takŻe miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz
ľekultywacja składowisk odpadów;

83)

punkty do zbierania, w tym przeładunku:

a)
b)

złomu,

odpadów wymagających uzyskania zezwolenia

na

zbieranie odpadów, z

wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbieľania odpadów
komunalnych;

84) wydobywanie odpadów ze zwał'owiska odpadów, składowiska odpadów lub obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczychoruzrekultywacja zwałowiska odpadów;

85) wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, w tym wypełnianie wyľobisk,
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie aľt. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 gľudnia
2012r. o odpadach;

86) obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych inne niz wyľrienione w

$ 2 ust.

1

pkt 48 i 49;

87) unieszkodliwianie lub odzysk materiałów wybuchowych, inne niż wymienione w $
ust. 1 pkt4l;
88) instalacje

89)

2

związane z unieszkodliwianiem zasolonych wód kopalnianych;

scalanie gruntów, w których obszar użýków rolnych jest większy niż:

a)

10 ha na obszaľach objętych formami ochľony przyrody, o których mowa w art. 6

ust. 1 pkt 1_5, 8 i 9 ustawy

z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie ptzyrođy,lubw

ofulinach form ochľony przyľody, o których mowa w aľt. 6 ust.
ustawy,

b)

100 ha na obszarach innych

niż wymienione w lit.

a;

l

pkt 1-3

tej
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90)

-

zmiana lasu lub innego gruntu o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokľýego
roślinnoŚcią leśną_ drzewami i krzewami oraz runem leŚnym

- lub nieużýku na uzýek

rolny lub wylesienie mające na celu zmianę sposobu użýkowania terenu:

a)
b)
c)

jeŻeli đotyczylasów łęgowych, olsów lub lasów na siedliskach bagiennych'
jeŻeli dotyczy enklaw pośľódużýków rolnych lub nieużýków,
na obszarach objętych formami ochľony przyrody, o których mowa w aľt. 6 ust.

pkt 1_5, 8

i

9 ustawy

z

1

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochľonie pľzyľody, lub w

otulinach form ochrony przyľody, o których mowa w aľt. 6 ust. 1 pkt 1_3 tej
ustawy,

d)
e)
91)

w granicach administracyjnych miast,
o powierzchni nie mniejszej

niz

1 ha,

inne niż wymienione w lit. a-d;

gospodaľowanie wodą w rolnictwie polegające na:

a)
b)

melioracji łąk, pastwisk lub nieużýków,

melioracji teľenów znajdujących się na obszarach objętych foľmami ochrony
pľzyľody, o któľych mowa w art' 6 ust. 1 pkt 1_5' 8 i 9 ustawy z đnía16 kwietnia
2004 t. o ochľonie przyrody,lub w otulinach form ochľony przyrody, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1_3 tej ustawy, innej niż wymieniona w lit. a,

c)

melioracji na obszarze nie mniejszym niŻ 2 ha, innej niż wymieniona w |it. a oraz
b, jeŻelí:

w

odległościnie większej niz 1 km od granicy projektowanego obszaru

melioľowanego w ciągu ostatnich 5lat zmelíoľowano obszar o powieľzchni nie
mniejszej niż I ha oraz

łączna powieľzchnia projektowanego obszaru melioľowane9o otaz obszaru
zmelioľowanego w ciągu ostatnich 5 lat wyniesie nie mniej niŻ 5 ha,

d)
e)

melioracji naobszatze nie mniejszymĺíż5 ha, innej niż wymieniona w lit.

a--c,

realizacji zbiorników wodnych lub stawów, o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha

na teľenach gruntów innych niż orne znajdujących się na obszarach objętych
formami ochrony przyrody, o któľych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1_5, 8 i 9 ustawy z

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochľonie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o których mowa w aľt. 6 ust. 1 pkt 1_3 tej ustawy,

Đ
92)

realizacji stawów o głębokościnie mniejszej niŻ3 m, innej niz wymieniona w lit.

zalesienia:

e;

ĄĄ

a)

pastwisk lub łąk, na obszaľach bezpośredniego lub potencjalnego zagľożenia
powodzią,

b)
c)

nieużýków na glebach bagiennych,

nieużýków lub innych niż orne użýków ľolnych, znajdujących się na obszarach
objętych formami ochľony przyrody, o których mowa w aľt. 6 ust. 1 pkt 1-5' 8 i 9

ustawy

z

dnia 1ó kwietnia 2004 ľ. o ochronie przyrođy,lub w otulinach foľm

ochrony przyrođy,o których mowa w aľt. 6 ust.

93) zalesienia o powierzchni powyżej 20ha
94)

1

pkt 1_3 tej ustawy;

inne niz wymienione w pkt 92;

instalacje do produkcji i przetwórstwa tłuszczőw roślinnych |ub zwietzęcych;

95) instalacje do przetwórstwa owoców, warzrNv, ľyb lub produktów pochodzenia
zwierzęcego,

z

wyłączeniem tłlszczow zwierzęcych,

o zdolności pľodukcyjnej nie

mniejszej niż 50 ton na rok;

96) instalacje

do produkcji mleka lub wyľobów mleczarskich, o zdolnościprodukcyjnej nie

mniejszej niż 50 ton na ľok;

97) instalacje do pľodukcji wyľobów cukieľniczych lub syľopów, o zdolnościpľodukcyjnej
nie mniejszej niż 50 ton na ľok;

98)

instalacje do uboju zwierząt;

99)

instalacje do pozyskiwania skľobi;

100) instalacje do pľodukcji tranu lub mączki rybnej;
101) instalacje

do pakowania

i

puszkowania produktów roślinnych lub zwierzęcych, o

zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 ton na rok;
102) browary o wydajności nie mniejszej niż 50 000

hl na ľok lub słodownie o wydajności

nie mniejszej níŻ 50 000 ton na rok;
103) cukľownie;

I04) gorzelnie o wydajności nie mniejszej níŻ 100 hl na rok;
105) chów lub hodowla noľek inrlaniŻwyrnieniona w $ 2 ust. 1 pkt 51 lit. a:

a)

w liczbie nie mniejszej niz 1,25 DJP, jeżeli działalnośóta prowadzona będzie w
odległościmniejszej niz 300 m od zrealizowanego, realizowanego lub
planowanego przedsięwzięcia chowu lub hodowli norek w liczbie nie mniejszej

1,25 DJP; przy

czp

przez planowane pľzedsięwzięcie rozumie się

w

ĺiż
tym

przypadku przedsięwzięcie, w stosunku do którego zostało wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji, o któľej mowa w aľt. 71 ust.
đnia3 paździemika 2008 r.

o

l

udostępnianiu informacji

|ub 72 ust.

o

l

ustawy z

śľodowiskui jego
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ochronie, udziale społeczeństwa

-

w

ochronie środowiskaotaz

o

ocenach

oddziaływania na środowisko, lub dokonano zýoszenia, o którym mowa w art.72

b)

ust. 1a tej ustawy, lub podjęto uchwałę o której mowa w aľt. 72ust.lb tej ustawy,

w liczbie nie mniejsz ej niŻ 2,5 DJP , jeŻe|i działalność,ta prowadzona będzie:

w odległościmniejszej niŻ 300 m od następujących terenów lub gruntów w
ľozumieniu przepisów rczpotządzenia Ministľa Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa

z

dnia 29 marca 200I

r. w sprawie ęwidencji

gruntów i

budynków, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na terenie którego
chów lub hodowla będą pľowađzone:

--

mieszkaniowych,

__ ľolnych zabudowanychzajętych pod budynki mieszkalne,
__ innych zabudowanych z wyłączeniem cmeĺtarzy i grzebowisk

dla

zwíerząt,

- - zurbanizowanych niezabudowanych,
__rekreacyjno-wypoczynkowych z wyŁączeniem kurhanów, pomników
przyrody oraz terenów zieleni nieurząđzonej niezaliczonej do lasów oraz
gruntó

w

zadr zęw iony ch

i

zakł zewi onych,

na obszarach objętych foľmami ochľony przyĺody, o których mowa w aľt. 6 ust.
1

pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,lub w

otulinach foľm ochľony przyrody, o których mowa w aľt. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej
ustawy,

c)

w liczbie nie mniejszej niŻ 10 DJP na obszarach innych niż wymienione w lit. b;

106) chów lub hodowlazwierząt' inne niz wymienione w $ 2 ust. 1 pkt 51 lit. b:

a)

w liczbie nie mniejsze1 níż20 DJP, jeŻeli działalnośó ta prowadzona będzie w
odległościmniejszej

niŻ 300 m od

zrealizowanego, ľealizowanego lub

planowanego pľzedsięwzięcia chowu lub hodowlri zwierząt innych niż norki, w

liczbie nie mniejszej niŻ 20 DJP; przy
rozumie się w

czw

przez planowane pľzedsięwzięcie

tyn pľzypadku pľzedsięwzięcie, w

stosunku do którego zostało

wszczęte postępowanie w spľawie wydania decyzji, o której mowa w aľt. 71 ust.

Iub 72 ust. 1 ustawy

z

1

dnia 3 pażđziemika2008 r. o udostępnianiu infoľmacji o

śľodowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochľonie śľodowiskaoraz o
ocenach oddziaływania na śrođowisko,lub dokonano zýoszenia, o którym mowa

w art. 72lst. la tej ustawy,

_Ż4

b)

-

w liczbie nie mniejszej niż 40 DJP, jeżeli działalnośótaprowaďzona będzie:

w odległościmniejszej níz 300 m od następujących teľenów lub gruntów w
rozumieniu przepisów tozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa

z

dnia 29 marca 200I

r. w sprawie ewidencji

gruntów i

budynków, nie uwzględniając nieruchomości gospodaľstwa, na którego terenie
chów lub hodowla będą prowadzone:

-

-

mieszkaniowych,

_ rolnych zabudowanychzajętychpod budynki mieszkalne,
- _ innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla
_

zwierząt,

- - zurbanizowanych niezabudowanych,
__rekreacyjno-wypoczynkowych z wyŁączeniem kuľhanów, pomników
przyrody oraz terenőw zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz
gruntów zadt zew iony ch i zakr zewionych,
na obszarach objętych foľmami ochrony przyrody, o któľych mowa w art. 6 ust.
1

pkt l_5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochľonie przyrody,lub w

otulinach form ochrony przyľody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1_3 tej
ustawy;

c)
107)

w liczbie nie mniejszej niż 60 DJP na obszarach innych niz wymienione w lit. b;

chów lub hodowla obcych rodzimej faunie zuĺierząt, innych niz gospodaľskie w
rozumieniu przepisów ustawy

z

dnia 29 czerwca 2007 r.

o

organizacji hodowli i

roztodzię zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2132), w liczbie nie mniejszej
niz 4 matki lub 20 sztuk, z wyjątkiem ryb oraz skorupiaków;
108) chów lub hodowla ryb w stawach typu:

a)

karpiowego, jeżeli produkcja ryb będzie większa niz 4 tony

z

1 ha powierzc|lni

użýkowej stawu,

b)

pstrągowego, jeŻeli pľodukcja ryb będzie większa niŻ 1 toĺaprzy poborze 1 l wody
na sekundę w miejscu ujęcia wody;

l09)

chów i hodowla ryb na obszaľach morskich Rzeczypospolitej Polskiej;

110)

przedsięwzięcia wynienione w $ 2 ust. 1 realizowane wyłącznie lub głównie w celu

opracowania lub wypľóbowania nowych metod lub nowych pľoduktów, któľe będą
eksploatowane w okľesie nie dłuższymniż dwa lata.
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2. Do

-

przedsięwzięć, mogących potencjalnie zÍacząco oddziaływaó na śľodowisko

za|icza się ľównież pľzedsięwzięcia:

1)

polegające na rozbudowie, pľzebudowie lub montażu realizowanego lub zręalizowanego

przedsięwzięciawymienionegow$2ust.

1iniespełniającekryteriów,októrychmowa

w$2ust.2pkt1;

2)

polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrea|izowanego

przedsięwzięcia wymienionego

w ust. I, z

wyłączeniem przypadków,

w

których

ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montuŻu część,

realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w

ust. 1, o ile pľogi te zostały okľeślone;w przypadku gdy jest to druga lub kolejna
rozbudowa, przebudowa lub montuŻ, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy,
przebudowy lub montuŻuzpoprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o
ile nie zostały one objęte ďecyzją o środowiskowych uwarunkowaniach;

3)

nieosiągające progów okľeślonychw ust.
charaktetyzujących pľzedsięwzięcie

z

I,

jeŻeli

po

zsumowaniu parametľów

parametrami planowanego, realizowanego lub

ztealizowanego pľzedsięwzięcia tego samego ľodzaju znajđującego się na tęręnie

jednego zakŁadu lub obiektu osiągną progi okľeślonew ust. I; przy czym pÍzez
planowane przedsięwzięcie rozumie się w tym przypadku przedsięwzięcie, w stosunku

do którego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania jednej
których mowa w aľt. 72 ust. 1 ustawy

z

z

decyzji, o

dnia 3 paŹđziemika2008 r. o udostępnianiu

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochľonie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na śľodowisko,dokonano zploszenia, o któryrm mowa w
art. 72 ust.

la tej

ustawy, lub podjęto uchwałę, o której mowa w art. 72 ust.

lb

tej

ustawy.

3. Do

przedsięwzięó mogących potencjalnie znacząco oddziaływai na środowisko

za|icza się także przedsięwzięcia niezwiązane

realizowanego

lub

z

przeblďową, ľozbudową lub montażem

zrealizowanego przedsięwzięcia, powodujące potrzebę zmiany

uwarunkowań okľeślonychw decyzji o śľodowiskowych uwarunkowaniach; przepis stosuje
się, o ile ustawa z dnia3 paździemika 2008 r. o udostępnianiu infoľmacji o środowisku i jego

ochľonie, udziale społeczeństwa w ochľonie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

śľodowiskonie wyłącza konieczności uzyskania decyzji
uwarunkowaniach oraz

o

śľodowiskowych

o ile potrzeba zmíaĺw ztealĺzowanym przedsięwzięciu nie

jest

skutkiem następstw wynikających z koniecznościdostosowania się do wymagań stawianych

-26

-

przepisami pľawa lub ustaleń zaułartych

w

analizie porealizacyjnej, przeglądzie

ekologicznym lub podsumowaniu wyników monitoringu oddziaływania na Śľodowisko
zr ealizow anego prz eds ięw zię

cia.

$ 4. Do pĺzedsięwzięó, w pľzypadku któľych
tozporuądzenia wszczęto

i

przed dniem wejściaw życie niniejszego

niezakończono ptzynajmniej jedno

z

postępowań

w

sprawie

decyzji, zýoszen lub uchwał, o których mowa w aľt. 71 ust. 1 oraz art.72 ust. 1_1b ustawy z
dnia 3 paźdzíernika2008 r. o udostępnianiu informacji o śľodowiskui jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochľonie środowiska oraz o ocenach oddziďywania na środowisko, stosuje
się przepisy dotychczasowe.

$ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
PREZES RADY MINISTRÓW

11

Załącznik do r o zp or ządzenia Rady
Ministrów z dnia

WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE SZTUK ZWIERZĄT
NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE INWENTARZA (DJP)
zwierząt

przeliczania sztuk ľzeczywistych na DJP

klacze, wałachy

I

hucuły

1,2

polskie, kuce

0'ó

powyżej 2 lat

od I roku do 2

l

od l/2 do

ľoku

do l/2 roku

0{
0,3

e

t,4

cielne

I

l0

powyżej l

l1

od ll2

t2

0,8

0,8
I roku

l/2 roku

0,3

0,l5

3

0, 5

4

0,29

l5

0,12
0,4

l7

0,3s

8

od2do4

0,0'7

9

do 2 miesięcy

0,02
0,14

nowvzej I i

I

zz

lTvki

1/2 roku

l i l/2

ľoku

0,12
0,1

|owcenowyżej

do3il/2miesiąca
0,08

lJarlakitvczki
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-

maciov

z5

0,1

|Jaľlaki

jenotľ

,-6

0,025

ILisv.

0,002s

tchórze

z1

INorki'
0,007

z8

lNutrie
0,001

,_9

Iszľnszvle
kaczki

]0

0,004

lKuv,
0,008

11

lo"'

,2

0,024
lrndyki
0,2

'J

lstrusie

)4

0,003

|ľeĺice

l5

0,0003

IPĺzeniórki
,6

0,002

Icoleĺĺe

,t
t8

0,007

IKIóliki

t9
*)

0,05

lt.'
zwierzęta o lącznej masie 500 kg, z wylączeniem ryb
|lnne

Ze wskazanej waftości należy rownież koľzystaÓ, ustalając DJP dla piskląt dľobiu.

?
)

Dyĺektor

'ľa--

na Środowisko

dr ł-ukasz Mlynarkiewicz

a

n€go

l*)

